
 

Meldingsformulier SMI  
 

Ouders kunnen in aanmerking komen voor SMI  als ze om sociale en/of medische 
redenen tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. In aanmerking komen 
gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één 
van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk 
niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Met SMI krijgen kinderen de mogelijkheid 
een paar dagen per week naar de opvang te gaan. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) 
oplossing bieden om ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te 
schaden. 

Gegevens ouder 
Naam en voorletters  
Geslacht o man o vrouw 
Geboortedatum  
BSN  
Straat en huisnummer  
E-mailadres  
Telefoonnummer   
Mobiel nummer  

 
Gegevens partner  
(Heeft u een partner, echtgenoot of huisgenoot, vul dan onderstaande gegevens in)  
Naam en voorletters  
Geslacht o man o vrouw 
Geboortedatum  
BSN  
Straat en huisnummer  
E-mailadres  
Telefoonnummer   
Mobiel nummer  

 
Gegevens kind 1  
Naam en voorletters  
Geslacht o man o vrouw 
Geboortedatum  
BSN  
Straat en huisnummer  
Soort opvang 
(kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang) 
 

Aantal uren opvang per 
maand 

Periode opvang van 
Van: 
T/m:  
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Gegevens kind 2  
Naam en voorletters  
Geslacht o man o vrouw 
Geboortedatum  
BSN  
Straat en huisnummer  
Soort opvang 
(kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang) 
 

Aantal uren opvang per 
maand 

Periode opvang van 
Van: 
T/m:  

 
o Heeft u meer dan 2 kinderen, kruis dan dit hokje aan en vermeld hun gegevens in 

een bijlage bij dit formulier. 
 
Ondertekening 
Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier geeft u de gemeente Stein 
toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren in een dossier. 
 
Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier geeft u de gemeente Stein tevens 
toestemming voor het opvragen van nadere, mogelijk relevante informatie bij externe 
instanties en voor het uitwisselen van uw persoonlijke gegevens met deze externe 
instanties.  
Plaat:  Datum: 
Handtekening van ouder 
 
 
 
 

Handtekening partner, echtgenoot of huisgenoot 
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Bijlagen 
Gelieve kopie van de volgende documenten mee te sturen. Hokje aanvinken indien 
document als bijlage is meegestuurd.  

 
o Bewijsstukken betreffende de hoogte van het bruto inkomen ouder en partner, 

echtgenoot of huisgenoot (deze gegevens kunt u vinden op de meest recente 
definitieve aangifte van de belastingdienst) 

o Een offerte of overeenkomst van het kindercentrum, peuteropvang of 
gastouderbureau waarin staat: 

• het aantal uren kinderopvang per kind  
• de ingangs- en einddatum van de opvang 
• de kostprijs per uur 

          Opvangkosten die boven het maximum uurtarief komen, worden door    
          de ouder zelf betaald.  
 
          De uurtarieven 2018 zijn: 

• Dagopvang: € 7,45 
• Buitenschoolse opvang: € 6,95 
• Gastouderopvang: € 5,91 
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